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1 Sammendrag
1.1 Innledning
Sweco utarbeider på oppdrag fra Nye Veier AS detaljreguleringsplan for E39 Mandal – Lyngdal øst.
Nåværende E39 mellom Kristiansand og Stavanger er om lag 208 km lang og har ikke god nok standard
i henhold til dagens trafikkmengde og trafikkavvikling. Det er høy årsdøgntrafikk (ÅDT) og mange trafikkulykker på strekningen. Dette er bakgrunnen for at nåværende E39 skal erstattes med ny, trafikksikker firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Ny motorvei vil gi vesentlig kortere reisetid for brukere,
og dermed knytte Agder og Rogaland tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarked.
Planområdet er om lag 25 kilometer og strekker seg fra Mandalselva i Lindesnes kommune til Herdal i
Lyngdal kommune (ref. fig.1.1.1). Det ligger nord for nåværende E39 og går hovedsakelig gjennom
naturområder.
Denne fagrapporten beskriver konstruksjonene i delområde 4, dvs. de konstruksjonene som ligger i
Lyngdal kommune.

Figur 1.1.1 Oversiktskart for ny E39 Mandal – Lyngdal øst med delområder avmerket.

Delområde 4 og deler av delområde 3 ligger i Lyngdal kommune. Den delen av delområde 3 som
ligger i Lyngdal kommune, er kun vestre del av Eikeråsheia tunnel. Delstrekningen fra vestre utløp av
Eikeråsheiatunnelen ved Lene og vestover til påkoblingen mot krysset ved Herdal / Knuten, utgjør
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delområde 4. Følgende konstruksjonstyper inngår på denne strekningen (konstruksjoner inne i
tunnelen inngår ikke her):
•
•
•
•
•

Tunnelportaler
Bruer for E39
Faunapassasje over ny - og eksisterende E39
Kulvert under E39
Mur mellom eksisterende og ny E39

Figur 1.1.2: Oversiktskart for vestre del av ny E39 Mandal – Lyngdal øst : Delområde 4, dvs. fra vestre ende av
Eikeråsheia tunnel ved Lene og vestover til påkoblingen mot krysset ved Herdal / Knuten.

I tabell 1.1.1 er konstruksjonene listet i den rekkefølge de kommer langs E39 fra øst til vest. Profilnummeret i tabellen angir ca. plassering av konstruksjonen.
Løsningene beskrevet i denne rapporten angir ikke krav til utførelse av konstruksjonene, men er ment
å belyse mulige løsninger. I noen tilfeller er det drøftet ulike løsninger for til slutt å beskrive en valgt
løsning. Endelig konstruksjonsløsning vil bli utarbeidet i totalentreprisen innenfor rammene gitt i reguleringsplanen.
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Pr. Cl E39
(ca. profil)
22 457

ID

Navn / Sted

Konstruksjon / Kommentar

K585

Eikeråsheiatunnel portaler vest

Tunnelportal for T10,5-profil, trakteformet, lengde 16 m

22 533

K600

Lene bruer

23 347

K630

Flaten kulvert

24 063

K650

Optedal
faunapassasje

24 559

K700

Optedal bru

To parallelle betongplatebruer for E39 over
Storevassbekken. Faunapassasje og tursti under bruene
på østsiden av bekken.
Ettspenns bru oppstrøms, lengde 34 m.
Tospenns bru nedstrøms, lengde (26 + 26) m = 52 m.
Stålrørkulvert for lokalvei under E39. Tverrsnitt b x h = 5
m x 5 m, lengde 52 m.
Viltlokk over ny - og omlagt eksisterende E39.
Betonglokk i to spenn, lengde (30 + 16) m = 46 m,
bredde (utstrekning langs E39) = 50 m.
Bru for E39 over Litleåna og Opsalsveien.
Betongkassebru i 5 spenn, lengde (34 + 40 + 56 + 40 +
34)m = 204 m, bredde mellom ytterrekkverk = 21,5 m.

Tabell 1.1.1: Oversikt over konstruksjoner

1.2 Grunnlagsmateriale
Konstruksjonsløsninger er basert på følgende grunnlag:
-

Plan- og profiltegninger for veigeometri for ny E39 og omlagt, eksisterende E39.
Kartgrunnlag
Øvrige fagrapporter (bl.a. geoteknikk, geologi, faunapassasjer, estetisk veileder og tunnel)
Flomvurderinger for 200-årsflom
Relevante håndbøker fra Statens vegvesen (bl.a. N100, N101, N400, N500, V134, V220)
Relevante Eurokoder med nasjonale tillegg
Prosjekteringsmøter og annen dialog med oppdragsgiver underveis i prosessen.
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2 Beskrivelse av konstruksjonene
2.1 K585 Eikeråsheiatunnelen – portaler vest
Vestre utløp for Eikeråsheiatunnelen ligger ved Lene. Tunnelen har to separate løp, ett vestgående og
ett østgående, med to kjørefelt i hvert løp. Hvert tunnelløp har et T10,5-tverrsnitt iht. håndbok N500.
Portalene er utformet med trakteform tilsvarende en breddeutvidelse på 1:10. Lengden på den trakteformede delen av portalene er 15,5 m. I tillegg kommer en kontaktstøp i overgangen mot den utsprengte
bergtunnelen. Kontaktstøpen går 0,5 m ut forbi påhugget. Lengden på portalen blir 16 m.
Portalene er fundamentert på avrettende løsmasser over utsprengt berg for forskjæringen. Kontaktstøpen er fundamentert direkte på berg. Det er lagt inn en dilatasjonsfuge mellom kontaktstøp og portal.
Portalåpningen har en slak skrå bakover mot tilbakefyllingen over portalen. På hver side av portalen og
normalt på E39, er det støttemurer med samme helning som portalåpningen. Støttemurene avsluttes ut
mot forskjæringen.
Inn i portalen må det benyttes et ikke-ettergivende rekkverk som avsluttes inn mot portalveggen der
traktformen slutter.

Figur 2.1.1: Eikeråsheiatunnelen – portaler vest

Figur 2.1.2: Eikeråsheiatunnelen – portaler vest
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2.2 K600 Lene bruer
Lene bruer fører ny E39 over Storevassbekken. Minste frihøyde under bruene er ca. 10 m over
normalvannstand. Det er følgelig god frihøyde for 200-årsflommen. Bruene ligger nær vestre åpningen av Eikeråsheiatunnelen slik at E39 er splittet i to separate løp og det er ei bru for hvert løp.
Langs østsiden av Storevassbekken går det et viltdrag og det går en sti på hver side av bekken.
Bruene og terrenget er utformet slik at de fungerer som faunapassasje og at stiene kan opprettholdes.
Oppstrøms bru er ei ettspenns betongplatebru med lengde 34 m. Nedstrøms bru er ei tospenns
betongplatebru med lengde (26 + 26) m = 52 m. Under bruene langs østre landkar er terrenget
tilpasset og senket slik at faunapassasjen får en minste frihøyde på ca. 5 m.
Ved brustedet er det mye berg i dagen og områder med tynne moreneavsetninger, ref. geoteknisk
rapport. Bruene fundamenteres på berg.
Bruene har ingen lager eller fuger. Bruplata er monolittisk forbundet med landkarveggene og kan
utføres som en plasstøpt, spennarmert plate. Alternativt kan den baseres på prefabrikerte bjelkeelementer.
Det er støyskjerm på nedstrøms side av nedstrøms bru, dvs. den siden som vender ned mot Lene.

Figur 2.2.1: Lene bruer – sett sørover mot Lene. Eikeråsheiatunnelen til venstre og mot Optedal til høyre.
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2.3 K630 Flaten kulvert
Lokalveien til Flaten blir lagt om og ført under ny E39 gjennom veifyllingen. Lokalveien er senket
slik at det blir tilstrekkelig høyde til å bruke en stålrørskulvert med innvendig lysåpning tilsvarende
bredde x høyde = 5 m x 5 m. Det er videre tilstrekkelig høyde til at VA-grøftene langs E39 kan føres over stålrørskulverten. Lengden på kulverten blir ca. 52 m.

Figur 2.3.1: Flaten kulvert – stålrørkulvert under ny E39.

Figur 2.3.2: Flaten kulvert – lengdesnitt av stålrørkulverten.

2.4 K650 Optedal faunapassasje
Rett før Optedal går det et viktig vilttrekk over eksisterende E39. I dette området blir eksisterende
E39 lagt om og tett innpå ny E39. Det legges her inn en faunapassasje som går over både ny –
og eksisterende E39. Faunapassasjen er plassert slik at den dekker området for dagens trekk.
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Figur 2.4.1: Optedal faunapassasje.

Konstruksjonen utformes som en kulvert med to løp med spennvidder på hhv. 30 m + 16 m, dvs.
som et lokk over begge veiene. For å kunne redusere spennvidden på lokket over ny E39, er ikke
VA-grøften i innersvingen ført igjennom kulverten. Overvannet langs ny E39 føres forbi kulverten i
lukket ledning. For omlagt, eksisterende E39 er grøfta i innersving ført igjennom kulverten.
Bredden på lokket, dvs. utstrekningen langs E39, blir 50 m. Terrenget over lokket er utformer
med voller på sidene som skjerming mot trafikken. Viltgjerde over lokket settes på toppen av vollene. Bredden på viltdraget mellom viltgjerdene er ca. 40 m.

Figur 2.4.2: Optedal faunapassasje.

E39 går her i en skjæring og konstruksjonen fundamenteres på berg. Midtveggen mellom
eksisterende og ny E39 er plassert slik at den ikke blir sikthindrende i innersvingen for ny E39.
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Kulvertaket er ei plasstøpt, spennarmert betongplate monolittisk forbundet med veggene. Takkkonstruksjonen kan alternativt baseres på prefabrikerte bjelkeelementer.
Det er foreløpig ikke gjort fjellkontrollboringer i linjene for ytterveggene / fjellskjæringene. Det er
derfor usikkerhet knyttet til dybden til berg langs disse linjene. Erfaringer har vist at utsprengt
berg kan avvike mye fra de teoretiske skjæringene pga. bergkvaliteten, sprekker og slepper. Det
er derfor foreslått en konstruksjonsløsning med ytterveggene fundamentert ned på traubunn for å
redusere kulverttakets spennvidder og for å redusere risikoen for omprosjektering i byggefasen.
Midtveggen er utført som hel vegg for å dempe effekten av lysflimmer fra møtende trafikk på hhv
ny og eksisterende E39. Midtveggen kan alternativt utføres med søyler, eventuelt med avskjerming mellom søylene. Hvis takkonstruksjonen skal baseres på prefabrikerte bjelker, må det legges
inn en langsgående bjelke over søyletoppene.
Vingemurene føres skrått inn mot fjellskjæringene. Høyden på vingene tilpasses terrengutformingen over lokket. Veirekkverkene føres uavbrutt gjennom kulverten.

2.5 K700 Optedal bru
Optedal bru fører E39 over området der Litleåna og Opsalsveien krysser under. I østenden av brua er
ny E39 lagt på en tilløpsfylling ut over Langehaugen. Bekken fra Eikelandstjønna er lagt om slik at den
følger rundt langs foten av tilløpsfyllingen. I vestenden treffer ny E39 skrått inn på et sidebratt terreng.
Landkaret for brua og fyllingen for veien er plassert slik at skråningsutslaget for fyllingen ikke går ut
over Opsalsveien.
Det er vurdert ulike bruløsninger for å redusere både midlertidige og permanente inngrep i kantsonene
for Litleåna. Ved å bygge ei stålkassebru med samvirke med betongdekket, vil man typisk kunne oppnå
spennvidder på 80 – 90 m. Med en slik løsning vil det være mulig å ha ei trespenns bru med et midtspenn
på ca. 84 m, dvs. langt nok til å spenne over hensynsonene langs Litleåna og også over Opsalsveien.
Foreslått løsning er ei femspenns betongkassebru med lengde (34 + 40 + 56 + 40 + 34) m = 204 m.
Lengden er redusert i forhold til områdereguleringen ved at tilløpsfyllingene i øst er gjort noe lengre.
Denne løsningen betinger midlertidige, lokale inngrep i hensynssonen ved bygging av fundamentet i
akse 3 og 4, ref. plankartet. Fundamentene i akse 3 og 4 vil bli liggende under bakkenivå. Det blir to
runde søyler i hver bruakse. Elvebredden istandsettes ved fundamentene og berørt område kan revegeteres.
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Figur 2.5.1: Optedal bru sett mot sørvest.

Undersiden av Optedal bru blir eksponert for innsyn både fra eksisterende E39 og fra Opsalsveien.
Betongkassebru får en rolig og jevn underside. Med kun to søyler i hver akse, vil brua virke åpen i
landskapsrommet og lite sikthindrende også fordi den ligger rundt 25 m over terrenget.
Betongkassebruas søyleplassering med tilhørende spennvidder gjør at det også kan ligge til rette for en
alternativ løsning med ei stålbjelkebru med samvirke med betongdekke. Ei slik bru vil typisk ha fire
langsgående, parallelle stålbjelker under bruplata. Stålbjelkene vil være ca. 2.5 m høye og ha tverravstivninger med jevne mellomrom.

Figur 2.5.2: Optedal bru - plan.
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Anbefalt bruløsning blir altså ei femspenns betongkassebru med lengde (34 + 40 + 56 + 40 + 34) m =
204 m. Bredden mellom ytterrekkverkene er 21,5 m inkludert 2,0 m ytterskulder på hver side. Det er
valgt konstant horisontalkurvatur, R = 3000 m, for E39 over brua. Dette forenkler brukonstruksjonen
siden det blir et konstant tverrsnitt med konstant tverrfall på 3 %.

Figur 2.5.3: Optedal bru - oppriss

Brua fundamenteres på berg i akse 5 og 6 og på stålkjernepeler til berg i akse 1 – 4. Det er fastlager
ved landkar i akse 1. Foran landkaret er det lagt inn et flatt område for å forenkle adkomsten til inspeksjonsluka i underkant av kassetverrsnittet. I akse 6 er det landkar med glidelager, brufuge og fugerom.
I denne bruenden er det adkomst inn i brutverrsnittet fra fugerommet.
Det blir fire søyleakser med to søyler i hver akse. Det er glidelager i akse 5. Øvrige søyler er monolittisk
forbundet med overbygningen.
Frihøyden under brua blir rundt 25 m. Søyleplassering er tilpasset tilløpsfyllingen i øst og den omlagte
bekken fra Eikelandstjønna som følger terrenget rundt fyllingsfoten mellom akse 2 og 3.

2.6 Murer
I området ved østre landkar for K700 Optedal bru blir ny E39 og omlagt eksisterende E39 liggende tett
på hverandre. Det er begrenset mulighet for justering av veilinjen for ny E39 siden denne skal treffe
det allerede planlagte krysset på Herdal. Eksisterende E39 blir lagt om og justert, men forblir liggende
med en stigning på rundt 8 % som er maksimal tillatt stigning. Det blir behov for en støttemur mellom
eksisterende og ny E39 i dette området. Støttemur blir ca. 340 m lang og får en maksimal høyde på
ca. 12 m.
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Figur 2.6.1 Mur mellom eksisterende og ny E39 ved Optedal (sett mot Optedal / nordvest).
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3 Tegninger
K010

Eikeråsheiatunnelen – portaler vest (prinsipptegning for portaler)

K600

Lene bruer

K630

Flaten kulvert

K650

Optedal faunapassasje

K700

Optedal bru
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